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Voor u ligt de donateursbrief 
zoals u die gewend bent van 
ons te ontvangen. Met deze 
brief brengen wij u op de 
hoogte van het reilen en zeilen 
van de stichting, maar bovenal 
over de voortgang van de 

projecten. Dankzij giften van onze donateurs blijven we 
verzekerd van een jaarlijks inkomen waardoor wij 
blijvend de projecten kunnen ondersteunen. Onze 
hartelijke dank hiervoor. In deze donateursbrief nemen 
we u mee in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 
 
Bestuur 
Afgelopen jaar heeft er een bestuurswissel 
plaatsgevonden. Na een inwerkperiode van een half jaar 
heeft Menze Dijkens in juli de voorzittershamer 
overgedragen aan Greetje Kampinga.  
Menze is meer dan 20 jaar actief geweest binnen de 
stichting, waarvan heel wat jaren als voorzitter. Menze, 
ontzettend bedankt hiervoor. 
 
Projectbezoek november 2019 
Van 13 t/m 23 november is het volledige bestuur naar 
Kenia geweest om de lopende projecten te bezoeken.  
Het was een prachtige reis. We hebben onze 
projectleiders gesproken en zijn met enorm veel 
indrukken en inzichten weer thuis gekomen.  

 

 
 
Nieuw project: Smart Nakuru, Women Sewing Project in 
Mautuma (€ 2.700) 
Dit project is opgericht door dhr. Nicolas Luvai en richt 
zich op het geven van trainingen aan vrouwen om hun te 
leren naaien met als doel dat ze daarna in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien. 
Begin 2019 hebben we eerst éénmalig een bedrag 
gedoneerd voor de aanschaf van trainingsmateriaal.  
Tijdens ons projectbezoek troffen we een gedreven en 
enthousiaste man aan met goed doordachte plannen om 
het project verder uit te breiden om zo meer vrouwen op 
weg te helpen naar zelfstandigheid.  
Dhr. Luvai wil een productie-unit oprichten waar 
schooluniformen worden gemaakt door vrouwen die de 
cursus succesvol hebben afgerond. We hebben besloten 
dit project de komende tijd te blijven ondersteunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de behoefte aan een bijdrage voor het naaiproject 
is er ook een watervoorzieningsprobleem. De watertank 
van 5.000 liter die het regenwater opvangt is te klein om 
de hele gemeenschap van water te voorzien. Ze zijn 
afhankelijk van deze tank met regenwater omdat het 
water uit de rivier te vies is om te drinken. 
De stichting heeft besloten bij te dragen aan een nieuwe 
tank met een capaciteit van 10.000 liter.  
Deze is inmiddels geplaatst. 
 
Vluchtelingendorp Kampi Turkana, Marigat  
Maatschappelijk werk (€ 8.800) 
In het vluchtelingendorp 
wonen ongeveer 4.000 
mensen waarvan de helft 
kinderen. Ook hier zijn 
we op bezoek geweest. 
We kregen een 
ontzettend warm welkom 
van zuster Anna. Ze liet 
ons trots de tuin zien 
waar o.m. mais en bonen 
worden verbouwd om te 
gebruiken voor het 
voedselprogramma voor 
de alleroudsten.  
Hekwerk (€2500)  
Een tijdje terug kregen we een aanvraag voor de 
financiering van een hekwerk rondom de tuin. De oogst 
wordt soms opgegeten door dieren, zoals stekelvarkens 
en apen, daarom is een hekwerk gewenst. Inmiddels is het 
geldbedrag dat nodig is voor het hek overgemaakt.  
Zuster Anna en de social worker Brian Lenayo Kateiva zijn 
ontzettend actief om de Turkana’s te helpen bij het 
creëren van goede leefomstandigheden en zicht te geven 
op een betere toekomst. Zo hebben zij ook een project 
voor de straatkinderen opgezet. De kinderen maken 
armbandjes die weer verkocht worden.  
Sport is een belangrijk middel gebleken om met kinderen 
in contact te komen en te blijven, hen zo te motiveren om 
naar school te gaan.  
 
Noodhulp in Marigat (€2.000) 
In het voorjaar van 2019 is er een extra bijdrage 
overgemaakt van €2.000 voor noodhulp i.v.m. toestroom 
van vluchtelingen na een stammenconflict. 



Voedselprogramma  
Het aantal personen dat hierin is opgenomen wisselt nog 
steeds. We hebben gezien hoe groot de behoefte is en 
hoe afhankelijk de alleroudsten blijven van dit 
programma.  
 
Alice Ingham school (€2.000) 
In de periode dat wij in Kenia waren hadden de 
schoolkinderen vakantie. Toch waren ze er wel om ons 
welkom te heten. We kregen een rondleiding van het 
schoolhoofd en een aantal leraren. Op dit moment zijn er 
493 leerlingen op de gewone basisschool en 167 kleuters. 
Een hoog aantal, de school groeit.  
Het aantal toiletten is uitgebreid van twee naar vier. 
De school heeft 8 lokalen voor klas 1-8 en 2 lokalen voor 
de kleuters. Daarnaast wordt er tijdelijk aan twee klassen 
lesgegeven in een te warme tent.  

Als stichting 
hebben we voor 
het komende jaar 
het doel om geld 
voor twee nieuwe 
lokalen bij elkaar 
te krijgen.  
 
 
 

 
Vervolgonderwijs (€ 1.690 ) 
Er worden jaarlijks 12 nieuwe leerlingen door ons 
gesponsord voor het volgen van een vakopleiding tot 
metselaar, elektricien, naaister, kapper of automonteur. 
Er waren vorig jaar negen 1ste jaars en zes 2de jaars 
leerlingen. Deze laatste groep heeft in december het 
NITA-examen afgelegd. Op het moment van het schrijven 
van deze nieuwsbrief zijn de uitslagen nog niet bekend.  

We bezochten een jonge 
vrouw, Maurene, die eind 
2017 is afgestudeerd als 
kapster. Ze heeft inmiddels 
haar eigen bedrijf en kan 
hiermee haar familie 
onderhouden. Mooi om te 
zien hoe met het geld van de 
stichting iemand geholpen 
werd op weg naar een 
zelfstandig bestaan. Dit heeft 
een positief effect op de hele 
gemeenschap. 

 
Medische kliniek (€3.100) 
Zuster Mary leidt de medische kliniek in Marigat.  Deze 
bestaat uit de medische kliniek, mobiele kliniek, 
kraamkliniek, een consultatiebureau en een laboratorium. 
Verder staat op het terrein een gebouw dat eerst als 
woning werd gebruikt. Deze wordt nu verbouwd tot 
operatiekamer. De regering verplicht de kliniek om deze 
te hebben, de gemeenschap moet het wel zelf betalen. 

Drie keer per week trekt de mobiele wagen erop uit om 
de afgelegen dorpen in de omgeving te bezoeken.  
 
Kraamkliniek uitbreiding (€1.500) 
Verder wordt er ook gebouwd aan extra uitbreiding van 
de kraamkliniek, hier is nog geld voor nodig. Zodra er 
weer geld is, wordt er weer verder gebouwd. Als stichting 
hebben we eind 2019 hiervoor een bedrag van   € 1.500 
bijgedragen. 
De kraamkliniek loopt nog steeds érg goed. Er worden nu 
gemiddeld zo’n 50 baby’s per maand geboren. 
Zuster Mary heeft dit jaar een prijs gewonnen van 
400.000 Ksh (€3.400) met het schrijven van een artikel.  
Dit geld is goed besteed aan een nieuwe couveuse.  
Het is erg mooi om te zien hoe zuster Mary alles managet 
met een heel goed team om haar heen. En met resultaat, 
in de afgelopen jaren is de kraamkliniek gepromoveerd tot 
gezondheidscentrum. 
 
Babyhome Rangala (€2.588,-) 
Babyhome Rangala blijkt inmiddels in staat om zelfstandig 
te draaien. We hebben onze financiële hulp het afgelopen 
jaar dan ook beëindigd. 
 
Uw geld wordt goed besteed! 
Zoals u heeft kunnen lezen doen we samen met u hele 
mooie dingen voor de mensen in Afrika. Toch mag 
duidelijk zijn dat de nood nog steeds hoog is op allerlei 
gebied. U kunt ons op verschillende manieren helpen.  
U kunt donateur worden maar u kunt ook een eenmalige 
gift geven. Wij zijn dankbaar voor alle hulp. 

Bankrekening: NL93 ABNA 0496 7940 86 
t.n.v Stichting Help Afrika te Loppersum. 

Secretariaat: Duursumerweg 12, 9919 JG Loppersum 
 
Uw donaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als 
ANBI.  
 
Contact 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief ideeën of 
vragen of wilt u ons uitnodigen voor een presentatie? 
Contact opnemen kan via het mailadres: 
mail@helpafrika.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur: 
(van links naar rechts) Linda van der Eide, Corrie Poort, 
Greetje Kampinga, Albert Koens en Brenda Tillema. 
www.helpafrika.nl 
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http://www.helpafrika.nl/

